
 פ  "תש'שבט ה| 174' עלון מס| ו "שנה מ| קהילתי ירחון                                                                               ד  "בס

ADS 

 פז גליקמן  / עת לנטוע אילנות 

  מאי אומר (ט"י 'פס 'כ דברים) "השדה עץ האדם כי" לפסוק בפירושו שמעוני הילקוט

  -  הוא הגון חכם תלמיד אם ?הוא השדה עץ האדם וכי ?"השדה עץ האדם כי" :דכתיב

  תורה דברי נמשלו ולמה .וכרת תשחית אותו -  לאו ואם ,תכרות לא ואותו תאכל ממנו

  את מחדדין קטנים חכמים תלמידי אף ,הגדול את מדליק קטן עץ מה - לך לומר ?לעץ

 מהם יותר ומחברי מרבותי למדתי תורה הרבה :[חנינא] רבי דאמר והיינו,הגדולים

 עץ' :שנאמר חיים סם לו נעשית תורתו לשמה בתורה העוסק כל ,מכלם יותר ומתלמידי

 .'בה למחזיקים היא חיים

  .אילן לנטוע שצריך החליטו שאנן נווה מקהילת אנשים קבוצת שנה 45 -מ למעלה לפני

 ,ספורט ,העשרה חוגי עם תורה לימוד המשלב ,לקהילה בית שיהווה ,במינו מיוחד אילן

 .ועוד תרבות אירועי

 מפואר עץ הוא וכיום נאים ופירות עלים ,ענפים הצמיח ,שורשים העמיק שתיל אותו

  של עמלם פרי הוא ,מאין יש קם לא ,כל בפי שנקרא כפי "המרכז" .לחיקוי מודל המהווה

 לפתח מנת על כימים לילות ועשו מכספם נידבו ,רגליהם חיטטו ,שטרחו יקרים אנשים

  שני לבית (לה מחוצה ואף) שאנן נווה לקהילת ששייך מי לכל שמהווה ,המרכז את ולטפח

 .אישי רווח וללא הכלל למען מוחלטת בהתנדבות מזמנם תרמו אלה אנשים .ממש של

  ,המרכז של המייסדים דור לגבי ומדויקים נכונים שמעוני הילקוט של שדבריו לומר ניתן

  מרתק ספר קראו ,מבדר מערב נהנו ,תחביב פיתחו ,תורה ללמוד זכו רבים שבזכותם אלה

  "השדה עץ האדם כי " כי הפסוק לומר ניתן ואכן .המרכז של בצלו התיישבו סתם או

 .ביומו יום מדי אוכלים אנו אותם ,עמלם פירות ואת המרכז מייסדי עשיית את משקף

  דור את נוקיר בו ,הקרוב בשבט ו"ט במוצאי ,ערב לערוך החלטנו ,המרכז הנהלת ,אנו לכן

 קצת מהם נשמע .האחרונים העשורים בחמשת כולנו עבור שעשו מה כל על המייסדים

 ממשכי ולהיות המרכז את ולחזק לפתח להמשיך במטרה מבורכת הכה עשייתם על

 .דרכם



 ו בשבט בקהילה"ט
 ערב הוקרה

  



ADS 

 ברכות ואיחולים

 !מזל טוב

   

 (א"ג י"ירמיהו ל)" קול ששון וקול שמחה  קול חתן וקול כלה"-נישואים 
  

   הבת לחתונת עינת  ברכה  'למשפ · מתניה הבן לנישואי ולדמן אריה ר"וד  נירה 'למשפ ·
  הנכדה לנישואי לוי ויעקב אהובה 'למשפ · אביטל הנכדה לנישואי הבר דבורה 'לגב · הדר
 לנישואי מיכאל בן וגדעון שרה 'למשפ · מתניה הנכד לנישואי ולדמן מינה 'לגב · שיר

  אררט וניסן רחל 'למשפ · דוד הנכד לנישואי בנדל וראובן עדנה 'למשפ · מתניה הנכד
 · אורי הנכד לנישואי

 

 (   'הושע ב)" לי באמונה וארשתיך...לי לעולם וארשתיך" –אירוסין 

 לאירוסי ביטון ודוד ישראלה 'למשפ  · אביחי הבן לאירוסי שלזינגר  ומשה יוכי 'למשפ ·
 ניר הבן

 
 ('א' משלי ג)" בני תורתי אל תשכח ומצוותי יצור על לבך" –בת  מצווה /בר 

 שכטר ואשר אודיה 'למשפ · דביר הבן של המצווה לבר שוורץ ועמיחי יהודית 'למשפ ·
 שוהם הבת של המצווה לבת ברגר ואופיר מיכל 'למשפ · עידו הבן של המצווה לבר

  עדנה 'למשפ · זהב ועדי יפעה הנכדות של המצווה לבת מייזלס וחיים רינה 'למשפ ·
 המצווה לבר משעלי וציון שושנה 'למשפ · שוהם הנכדה של המצווה לבת בנדל וראובן

 ואלי מרגלית 'למשפ · דביר הנכד של המצווה לבר זלצמן ואיסר רינה 'למשפ · הנכד של
 עידו הנכד של המצווה לבר משעלי

 
 (תהילים)" בניך כשתילי זיתים סביב שולחנך" –ילדים 

 · הבן להולדת קורן וחנן ליאת 'למשפ · הבן להולדת קרויטנברג ויוני טליה 'למשפ ·
 

 ( תהילים)" וראה בנים לבניך" -נכדים 

 · הנכד להולדת קרויטנברג ומנחם חנה 'למשפ · הנכד להולדת גרוס ושמואל מירי 'למשפ ·
  · הנכד להולדת אורבך ושמעון ציפי 'למשפ · הנכד להולדת שחר יחיאל והרב אורית 'למשפ
 ומשה דבי 'למשפ · הנכדה להולדת קינן 'למשפ · הנכד להולדת וינשטיין ואליקים מרים 'למשפ

 חיות ויהושע ציפי 'למשפ·  הנכדה להולדת פוגל וגרשון חפצי 'למשפ · הנכדה להולדת בך
  הנין להולדת מצגר ודוד סימה 'למשפ · הנכדה להולדת פריימן ושי מיכל 'למשפ · הנכדה להולדת

 שפירא ושמואל לאה 'למשפ · הנין להולדת וייץ רחל 'לגב · הנין להולדת שינדלר עדינה 'לגב ·
 · הנין להולדת

  

  ".... המקום ינחם בתוך שאר אבלי ציון" –אבלים 
   ל"ז מרגלית האם במות שטיינמץ 'למשפ · ל"ז הירש שרה האם במות רייש בינה 'לגב·
  במות ומירית ציונה 'למשפ · ל"ז חיים משה  האב  במות קרסניקר שוקי 'למשפ ·

   ל"ז קרליבך גיליס מרים פרופסור האם במות שלו למיכל  · ל"ז לוי מוטי האב/הבעל
 · ל"ז מיכה אח במות אבי שמחון 'למשפ·
 

לזכרה -ל  "ז שטיינמץמרגלית   
.באישיותה ובנועם ההליכות שהקרינה, יקרה בתכונותיה. מרגלית: כשמה כן הייתה  

הצטיינה  . התמידה להגיע כל שבת. מרגלית הייתה מוותיקות המתפללות במשכן שאנן
.בשקט ובנעימות  

.מוכנה בנדיבותה לעזור. לקחה חלק בכל אירוע   
עד רגעה  , ל"תומך ועקבי עם חברתנו צילה אנדר ז, לזכותה ייאמר כי שמרה על קשר חם

.האחרון  
.דמותה האצילית תחסר לנו  

 ! ברוךזכרה יהי   



 ילדים ונוער
 שבט

 

 רכזת הנוער במרכז   -( אגיון) קרמןהודיה " / געגועיםחג של "
 

 הקובע ליום המשנה חכמי ידי על נקבע זה יום .לאילנות השנה ראש הוא בשבט ו"ט
  מעשרות ,תרומות כגון ,בארץ התלויות המצוות לעניין האילן פרי שייך שנה לאיזו

 .ושמיטה
  בתקופה הנראה כפי ,בגלות דווקא נולד לנו שיש "צברי" הכי החג מנהג ,מעניין באופן

  אכילת היה ,לחג לאילן השנה ראש את שהפך ,הראשון המנהג .ספרד גירוש שלאחר
  לארץ בגולה היהודים של געגועיהם את ביטאה הפירות אכילת .פירות של טקסית
  שנזכה ,אבותינו ...'ה מלפניך רצון יהי" :הייתה האכילה את שליוותה והברכה ,ישראל
 ."מטובה ולשבוע מפירותיה לאכול ישראל לארץ לעלות

  הלך ,דתית במצווה הקשורה כהלכה במשנה דרכו את שהחל ,לאילן השנה ראש
   ."הצברים" חג ,עכשיווי ישראלי לחג והיה הדת מן והתרחק

  בישוב ולעסוק הטבע אל לצאת :עצים נטיעת במנהג התחילו הלאומית התחיה בימי
   .ישראל לארץ ישראל עם של הקשר את ולחזק הארץ

  
  גלגל את נגלגל אם .בפברואר 10-ה -מעניין לועזי בתאריך העברי החג את נחגוג ,השנה

  שבעת בעלת המנורה נבחרת 1949-ב זה בתאריך כי נמצא בזמן אחורה ההיסטוריה
 .המדינה כסמל הזית ענפי עם הקנים
  בריאת בתיאור בראשית מספר עוד מושרשת הארץ לאדמת היהודי העם בין הקשר
 התרשמו במולדת והשתרשותו אדמתו אל העם של הנכסף החיבור  .הראשון האדם
  את מייצגת המנורה  .(אדמה) הזית ענפי שלצידה (רוח) המנורה בסמל סמלי באופן
   .מקדשנו לבניית וחלום זיקה עם הארצית ברוחניות היהודי העם שורש

 ,בשרשיו אלא המפוארים ובפירות ובעלים בענפים מושרשת איננה העץ של תקומתו"
 (הירש הרב) "..שמה תגענה לא והסערות הרוחות אשר במקום מוחזקים שהם

  ניחנים לא ופירותיו ,חבריו מבין הגבוה לא ,בפרדס היפה העץ בהכרח לא הזית עץ
 שאיתו הזית שמן לייצור הנבחר הוא הזית עץ ,זאת למרות .העצים שאר בין היופי בשיא

 .העתידית גאולתינו בבוא צדקנו למשיח המלך דוד צאצא את נמשוח אנו
 ביום ,ישראל לכנסת הולדת יום מציינים אנו ט"התש בשבט ו"בט 1949 בפברואר 14-ב

 .לראשונה התכנסה בו
 :בדבריו וייצמן חיים הנשיא

  השיבה ,הלבבות התעוררות דרך היתה הראשונה .ההגשמה מאמץ פעל דרכים בשתי..."
  הדרך .אחת לאגודה הפזורים העם כוחות וכינוס היהודית המסורת של הרוח למקורות

  ילך הגלויות קיבוץ כי ,ותפילה תקווה אנו …והמגשים החי המעשה דרך היתה השניה
  עם שכם ויטו שורש פה יכו אשר ,עמנו בני של גדולים ויותר יותר המונים ויקיף ויתרחב

   ."שממותיה ולהפרחת ישראל מדינת לבנין כולנו

 .תמיד ובותט שורותב נשמעשו בימינו במהרה השלמה לגאולה שנזכה
 (שוב שרה "ישראל חגי עם לטייל"ו "ישראלי יהודי זמן"מ שונים וציטוטים השראה)
 



 ₪ 30 -כניסה  - 20:30 -טננבוםטוביה השקת ספרו החדש של  - 3.2.20 -שבט ' ח
 ₪  20 -כניסה  –בשבט ו "היער והייעור בישראל לרגל ט -ר צביקה הר שפר"דהרצאה עם  - 3.2.20 -שבט ' ח
 ₪  40/ ₪  25 - 20:30 -"העשביםשירת "-מירב יוסף ערב זמר נשי בניצוחה של  -4.2.20 -שבט ' ט
 ₪  15/ ₪  5 - טרופותי –תיאטרון של שירה  - 17:30 -שעת סיפור -4.2.20 -בשבט ' ט
מתי אלמד לבחור  : "בנושא, לכל הקהילה באולם מנחםערב פתוח  -מדברים אמונה  -6.2.20 -א בשבט "י

 ₪  10כניסה  – 19:00 - אבישי מזרחי   -"   ?נכון
הכניסה - 20:15 - מייזליששאול עם  הותיקיםלחברי ההנהלה ערב הוקרה קהילתי  -  10.2.20-בשבט ו "ט

 חופשית
ר צביקה  "דיקב מורד ביוקנעם עם , יער הקיבוצים, טיול פריחה בכרמל וברמות מנשה -10.2.20 -ו בשבט "ט

 .צהריםכולל ארוחת ₪   175/ ₪  155 -הר שפר
על ספרו החדש    רוטמןד שמחה "עועם אריאל קלנר כ לשעבר "שיחה בשניים ח -17.2.20 -ב בשבט "כ
 .  ₪ 30כניסה  – 20:30-" ץ"מפלגת בג"
 מלווה חינם/ לילד ₪  10עלות    -עירוני ו   ת"אמיחוגגים אדר עם אולפנית -24.2.20 -ט בשבט "כ

 פעילות בחודש הקרוב
 שבט

 
 

 מיוחדת לחודש שבטחידה 
 ?ואיך זה קשור לתרומות ומעשרות, מה זה חנטה

 ?למרות שלא הוא שהדליק אותה החנוכיהבאיזה מקרה יכול לברך על  :החידה הקודמת
  חנוכיהורואה , בביתו חנוכיהאם יודע שלא יוכל להדליק הלילה : תשובה לחידה הקודמת

 (.בלילה הראשון" )שהחיינו"ו" על הניסים"יכול לברך , בבית אחר

  בסוף .המרכז במזכירות או kobi.duni@gmail.com למייל תשובות
 תתקיים תורה שמחת ובמוצאי ,נכונה העונים בין פרס יוגרל החודש

 .השנה במהלך העונים כל בין הגדולה ההגרלה

 חידה חודשית לילדים  

 

 בשבת בספריית המרכזשיעורים  

 מר עופר משען  -16:40 -    1.2.20 –שבט     ' ו            -פרשת בא
 מר אשר ולדמן   –16:45 -    8.2.20 –ג בשבט "י      -פרשת בשלח 

 מר רון פכטר   - 17:00 –  15.2.20  –בשבט ' כ         –פרשת יתרו 
 אהרון פינקלשטייןהרב  - 17:00 -   22.2.20 –שבט ז "כ  -משפטים פרשת 

 
 

04-8323202: טלפון| חיפה  3רחוב אדם הכהן    

 באוירה
 דתית
 יחודית

  
  
  
  



  - שפר הר צביקה ר"ד עם הרצאה ,"בקול חושב" מויאל אמיר - סטנדאפ ערב
  הירדן לבקעת טיול ,לביא יוני הרב עם אמונה מדברים ,"לבנין  חורבן בין ירושלים"

  -אמונה מדברים ,לשפונזה נשיקה -לילדים סיפור שעת ,שפר הר צביקה ר"ד עם
  ,מזרחי שלומית ר"ד עם – אהבה מדע ,אמסלם הדר ,רונס אסף הרב לבנות שיעור

  ת"אמי אולפנת ביוזמת אמונה מדברים ,חיספין הגולן מדרשת עם לגולן ליומיים טיול
 .דויטש שרוני רעות ,משען עופר הרב 'ו עירוני

 
 

 חיספין" מדרשת הגולן"תמונות טיול זרימות בגולן עם 
 

 ?מה היה לנו החודש
 טבת


